
VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, OPRAVA 

ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ, VÝMALBA INTERIÉRU 

KAPLIČKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TĚMICÍCH 

Farnost Domanín a obec Těmice plánují v tomto roce opravu kaple Nanebevzetí Panny 

Marie v Těmicích. Počítá se s novou úspornější elektroinstalací a vnitřním osvětlením, 

výmalbou interiéru, novými vstupními dveřmi a novými okny s vitrážemi. Práce s opravami 

by měly probíhat v průběhu roku, stěžejní a finální činnosti nejpozději v měsíci říjnu. Na 

těmické hody 22. listopadu 2020 je plánována slavnostní mše sv. s žehnáním opravené kaple, 

nových vitráží a vstupních dveří. 

V nejbližší době bychom měli vybrat vhodné 

světce, kteří budou vyobrazeni na vitrážích oken. 

Každá vitráž by měla vždy představovat takové 

světce, kteří jednak k sobě, jednak k naší společné 

farnosti, ke kostelu sv. Václava v Domaníně a ke 

kapli Nanebevzetí Panny Marie v Těmicích nějak 

„patří či sounáleží“. Například sv. Cyril a sv. 

Metoděj, jejichž sochy jsou součástí hlavního oltáře 

nebo vitráže v oknech s vyobrazenými postavami 

sv. Martina (čelní pohled vlevo) a sv. Kateřiny 

(čelní pohled vpravo). Protože nás zajímají názory a 

pohledy všech farníků, umístíme nejen v kapli v 

Těmicích, ale i v kostele v Domaníně krabičku, do 

které můžete vhazovat vaše návrhy se jmény světců, 

kteří by podle vás mohli být ve vitrážích oken 

vyobrazeni. Vitráže bude vyrábět pan Vilém Kalod 

z Brna.  

 

Prozatím jsou navrženi tito světci: 

1. Nanebevzetí Panny Marie 

Zdůvodnění: Těmická kaple je zasvěcená tajemství Nanebevzetí Panny Marie. Tento výjev 

byl také namalován na obraze, který byl kdysi součástí původního, tj. starého oltáře. Dnes už 

v kapli žádná taková malba není, která by toto tajemství připomínala. Pokud bychom zvolili 

tuto vitráž, pak by v tomto okně byl pouze a jen tento výjev, a to bez jiného dalšího světce. 

Panna Maria tvoří jednoznačný název kaple a má vlastní oltář v kostele sv. Václava. Tyto 

skutečnosti jsou vzájemně propojeny. 

2. Sv. Václav se sv. Ludmilou 

Zdůvodnění: Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže a světec, který je hlavním 

patronem českého národa. Protože obec Těmice je od nepaměti nedílnou součástí farnosti 

Domanín, znamená to, že sv. Václav je patronem nejen obyvatel Domanína, ale také všech 

obyvatel Těmic. Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce 

knížete Bořivoje I., dále matkou knížete Vratislava I. a zároveň babičkou sv. Václava a 

chronologicky i první českou svatou. Klečící sv. Václav s babičkou sv. Ludmilou jsou 

vyobrazeni na obraze slavného jezuitského malíře Ignáce Raaba (5. září 1715 Nechanice – 2. 
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února 1787 Velehrad) na hlavním oltáři v kostele sv. Václava. Tyto skutečnosti jsou 

vzájemně propojeny. 

3. Sv. Martin a sv. Kateřina 

Zdůvodnění: Svatý Martin z Tours  (316 – 397) byl římský voják, poustevník a pozdější 

biskup. V Římskokatolické církvi je brán jako jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších 

svatých a patří mezi první nemučedníky, které církev označila za svaté. Je zakladatel prvních 

klášterů ve Francii. Je znám i díky křesťanské legendě, ve které se rozdělil se žebrákem o 

svůj plášť. Kateřina Alexandrijská byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem 

roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Sv. Martin a sv. 

Kateřina Alexandrijská jsou vyobrazeni ve vitrážích oken nad hlavním oltářem v kostele sv. 

Václava. V Těmicích se každoročně na svátek sv. Kateřiny konají „hody“. Tyto skutečnosti 

by mohly, respektive by měly být s kaplí Nanebevzetí Panny Marie rovněž vzájemně 

propojeny. Sv. Martin a sv. Kateřina by si zasloužili mít svoje místo v kapli. 

4. Sv. Cyril a sv. Metoděj 

Zdůvodnění: Bratři ze Soluně svatí Cyril 

(Konstantin) a Metoděj byli apoštolové Slovanů. 

V rámci své misie na Velké Moravě prosadili 

staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, což bylo 

v Evropě jedinečné a vyloženě ojedinělé privilegium 

(Mše sv. se v té době mohla sloužit pouze v jazyce 

latinském, proto privilegium.), pro které Konstantin 

vytvořil také vlastní písmo nazývané hlaholice. 

V roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony 

Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy. Obec 

Těmice stejně jako obec Domanín v minulosti 

patřila pod velehradský cisterciácký klášter, ve 

kterém slovanští věrozvěstové působili. Sochy jsou 

umístěny v kostele sv. Václava v presbytáři 

hlavního oltáře. Tyto skutečnosti by mohly, 

respektive by měly být s kaplí Nanebevzetí Panny 

Marie vzájemně propojeny. 

5. Sv. Urban a sv. Florián 

Zdůvodnění: Svatý Urban  I. byl 17. papežem katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do 

let 222–230. Zemřel 23. května 230. Je patronem všech tzn. i těmických vinařů a dříve (pro 

již zaniklé řemeslo) i bednářů. Svatý Florián z Lorchu (250 – 304) byl katolický světec, 

první rakouský mučedník a svatý, patron mnoha řemeslníků. Za vlády císaře Diokleciána byl 

jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304. 

Oba patroni jsou všeobecně velmi známi po celé Moravě. Socha Sv. Floriána snad nechybí 

v žádném z větších moravských vsí a měst. Jeho socha znázorňující patrona hasičů je 

umístěna i v Domaníně na Horním konci, bzenecká kaple je po něm částečně pojmenována. 

Tyto skutečnosti mohou být v naší lokalitě s výše uvedenými skutečnostmi, bzeneckou 

farností a kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Těmicích také vzájemně propojeny.  

 


